
 

 

 

Aan: ouders en leerlingen Molenhuispad 

 

29 mei 2020 

 

Betreft heropening schoolgebouw 

 

Beste leerlingen en geachte ouders,  

We zijn heel blij dat we vanaf dinsdag 2 juni onze deuren kunnen openen en jullie welkom 

mogen heten. Dat we jullie, onze leerlingen, weer in de ogen kunnen kijken, en les mogen 

geven en dan niet alleen via zoom, maar in de klas. Zoals in de brief op 18  mei 

aangekondigd kan dat alleen als we  rekening houden met richtlijnen die gelden voor 1,5 

meter onderwijs. Afgelopen weken hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn en 

hebben een keuze gemaakt die leiden tot de een openstelling waarbij alle leerlingen 1 keer 

in de 3 dagen naar school kunnen.  

 

Hoe ziet dat er uit?  

Allereerst de uitgangspunten 

- Het CLD biedt de mogelijkheid aan alle gezonde leerlingen om naar school te 

komen. 

- We verwachten dat leerlingen serieus en actief deelnemen aan de lessen, op school 

én thuis. 

- Het CLD volgt de RIVM richtlijnen voor veiligheid en gezondheid van leerlingen, 

docenten en ondersteunend personeel. 

- We ondersteunen en bereiden alle docenten zo goed mogelijk voor op deze 

verandering met fysiek lesgeven gecombineerd met lesgeven op afstand. Het blijkt 

dat in de praktijk sommige docenten het heel snel opgepikt hebben, andere 

docenten hebben wat meer moeite.  

Wanneer moet je naar school? 

- Elke leerling komt 1 op de 3 lesdagen naar school.  Wanneer jij naar school mag, 

kun je terugvinden in Zermelo. 

- Vrijdag 26 juni is er een mogelijkheid voor digitaal spreekuur om vragen te stellen 

ter voorbereiden op de toetsweek. 

- Op school geldt een 45-minuten rooster. Van elk lesuur zal in principe ongeveer 20 

minuten via zoom thuis te volgen zijn. Daarna gaat zoom uit en hebben leerlingen 

20 minuten op school les en thuis gaan leerlingen aan hun opdrachten werken. De 

volgende week krijgt de volgende groep andere lesstof in de zoomles. De lesstof 



 

die wordt gegeven loopt volgens de planning zoals in magister gemeld staat. De 

indeling van de les is niet verplicht, maar alle “thuisleerlingen” moeten zich 

melden via zoom. 

- Leerlingen nemen hun eigen boeken mee en maken geen gebruik van boeken van 
school i.v.m. hygiëne.  

- Telefoons mogen niet in de telefoonzakken. Houd ze bij je. Alleen op aangeven van 
de docent mag je met je eigen telefoon werken.  

- Je neemt zelf eten en drinken mee voor de hele dag. De kantine is gesloten.  

- Als je niet naar school komt, werk je thuis volgens het rooster in Magister, met 

huiswerkopdrachten en de zoomles. 

- De toetsweek loopt van maandag 29 juni tot vrijdag 3 juli. Zoals aangekondigd 

alleen voor leerlingen van de onderbouw met een resultaatverplichting. Voor de 

bovenbouwleerlingen worden pta-toetsen afgenomen (voor vwo 4 

resultaatsverplichtingtoetsen en mogelijk pta- toetsen). 

 
Ik behoor tot de kwetsbare groep, ben ziek (of voor u als ouder: Mijn kind is ziek, 

wat nu?) 

- Als je tot een kwetsbare groep behoort en twijfelt of je naar school moet komen, 

neem dan contact op met je mentor. Advies: zorg dat je op tijd op school bent en op 

tijd in het lokaal kunt gaan zitten. 

- Bij verkoudheidsklachten, niesen etc. blijf je thuis, Zie ook RIVM site. Ziekmelding 

verloopt zoals we dat gewend zijn, via de baliemedewerker. Als je weer beter bent 

lever je een briefje in bij de receptie. 

- Als je op school verschijnselen van Corona vertoont, zie RIVM site, dus hoest, niest 

of koorts hebt (koorts wordt niet gecontroleerd), zal je naar huis gestuurd worden. 

CLD neemt contact op met je ouder. 

- Als één van je huisgenoten Corona heeft of verschijnselen heeft, meld je dat en volg 

je de RIVM richtlijnen. 

- Leerlingen met hooikoorts zijn gewoon welkom op school, wel fijn als het gemeld 

wordt.  

 
Afwezige leraren en andere bijzondere situaties  
 

- Sommige leraren behoren zelf tot de risicogroep. Die kunnen nu niet komen 
lesgeven. De lessen gaan gewoon door volgens rooster (inclusief fysieke 
aanwezigheid van leerlingen in de klas!). Er zal dan een surveillant zijn. De collega 
geeft les via zoom, en die wordt geprojecteerd. We willen tussenuren zo veel 
mogelijk vermijden. 

- Individuele RT gaat nog niet van start in de week van 2 juni. 
- In de week van 2 juni hoeven bij ingeroosterde muzieklessen “thuisleerlingen” niet 

in te loggen. Mogelijk wordt dit aangepast in de weken daarna. 
 

Schoolplein, fietsenstalling, in de gangen, in de open ruimtes en wc’s 

Hierover komt in het weekend ook een filmpje beschikbaar op de site van het CLD, op het 

gedeelte van Molenhuispad. 

- Zorg dat je op het aangewezen tijdstip op school bent. Kom niet te vroeg en ga 

gelijk naar je lokaal. 

- Op het schoolplein houd je 1,5 meter afstand, ten alle tijde. We verwachten en 

rekenen erop dat leerlingen zich actief houden aan de richtlijnen en vooral denken 

aan elkaars gezondheid en die van hun naasten thuis.  



 

- De fietsen moet je in de fietsenstalling bij de ingang plaatsen, die voor jouw klas is 

afgesproken. (zie hiervoor de plattegrond) 

- Je gaat door de voor jou aangewezen ingang direct door naar het lokaal waar je je 

eerste les volgt. Als je dag ten einde is, ga je via de aangegeven uitgang naar buiten. 

Kijk goed op de plattegrond, dit is niet dezelfde plek als de ingang! 

- Je houdt tijdens het lopen op school 1,5 mtr afstand tot de andere leerlingen. 

Daarvoor volg je in de gangen de pijlen. Let op: het is nu eenrichtingsverkeer! 

- Je neemt je jas en tas mee het lokaal in. Kluisjes en garderobes zijn gesloten. 

- In het klaslokaal was je je handen met de zeep of handgel, die in het lokaal staat. 

Het is handig als je zelf een flesje mee neemt.  

- Je neemt met een schoonmaakdoekje, dat je van school krijgt, de tafel en stoel af. 

Het schoonmaakdoekje gooi je na afloop van de les in de vuilnisbak. 

Schoonmaakinstructies liggen in elk lokaal.  

- Ga bij binnenkomst zover mogelijk het lokaal in, en ga zitten aan een tafel met een 

stoel. Bij vertrek verlaat je het lokaal in omgekeerde volgorde. Volg de instructies 

van de docent. 

- Voor bovenbouwleerlingen: Je krijgt les in een van de lokalen in de nieuwbouw. Zie 

Zermelo. Bij het naar binnengaan van het lokaal en wisselen van lokaal houd je de 

1,5 meter afstand zelf goed in de gaten. In een tussenuur kun je huiswerk maken in 

de grote gymzaal. Ook daar houd je je aan de 1,5 meter afstand en volg je de 

instructie van de aanwezige docent of ondersteunend personeel. Neem altijd je jas 

en tas mee naar de tafel waar je gaat zitten. 

- Voor onderbouwleerlingen: Je krijgt les in één van de lokalen in de oudbouw. 

Uitzonderingen: O&O, handvaardigheid en techniek; je wordt opgehaald en naar de 

HOT begeleid. Gedurende de dag blijf je in het lokaal. Ook tijdens de kleine pauzes 

en bij een tussenuur. Een vervangende CLD-medewerker zal dan aanwezig zijn.  

- In de lunchpauze gaat elke leerling naar buiten. Er is per leerlaag een aangewezen 

plek waar pauze wordt gehouden; hier zal een medewerker toezicht houden.  

- Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet. Als je toch moet, dan mag 

er maximaal 1 leerling per groep naar het toilet. Dit mag niet tijdens het zoomdeel 

van de les.  

- We vragen je meteen na afloop van de les de school te verlaten.  

- Fysiek socializen op school en groepjes vormen kan nu echt even niet. Volg buiten 

het schoolplein en op de fiets of lopend of met ander vervoersmiddel ook de 

richtlijnen van het RIVM. 

 

In deze voor ons unieke situatie kunnen we niet op voorhand garanderen dat alles voor 

100% goed gaat. We hebben evaluatiemomenten ingebouwd, zodat we kunnen bijsturen 

als dat nodig is. 

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de normale aanspreekpunten van 

school, zoals we die in het begin van het jaar aan u hebben gecommuniceerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

drs S. (Simon) Belder directeur 

 


